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BASES REGULADORES CINQUENA EDICIÓ DEL CONCURS D’INNOVACIÓ SOCIAL 

IDEES INNOVADORES PER A REPTES SOCIALS 
 
 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La cinquena edició del concurs Idees innovadores per a reptes socials és una iniciativa de 
la Xarxa d’Innovació Social del Vallès promoguda pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. 

 
La Xarxa d’Innovació Social del Vallès és una proposta oberta i amb voluntat de 
transformació, que té com a finalitat generar un marc de cooperació entre els agents del 
territori per fer emergir i recolzar idees amb projectes socioeconòmics que donin respostes 
a reptes de la societat des de la innovació. Per a més informació en podeu consultar la 
seva pàgina web www.innovaciosocialvalles.cat 
 

L’objecte de la convocatòria és identificar, fer emergir i accelerar la posta en marxa 
d’idees innovadores que tinguin potencial de crear ocupació de manera sostenible i que es 
plasmin en una proposta inicial de projecte empresarial. 
 
Les característiques de les propostes presentades cal que: 

 

 Proposin un model de gestió empresarial que fomenti la democràcia interna, la 
participació i la responsabilitat social amb el territori. 

 Incorporin elements d’innovació social ja sigui en la pròpia idea com en el producte, 
servei o procés. 

 Potenciïn i fomentin la cultura emprenedora, la participació i la creativitat.  

 Sigui possible concretar-les en projectes amb impacte social i econòmic directe o 
indirecte. 

 Desenvolupin la seva idea en el marc dels principis de l’economia social i solidària  

 
No es consideraran objecte de la present convocatòria projectes consolidats que no 
justifiquin degudament la novetat de la seva proposta, és a dir que no impliquin: la creació 
d’un nou servei, producte i/o activitat de valor afegit i orientació social, la transformació del 
seu model de negoci i/o el canvi en el model de gestió amb la incorporació de fórmules de 
participació innovadores i col·laboratives. 

 
En aquesta convocatòria es consideraren prioritàries les idees que abordin algun dels 
aspectes següents: 
 

 Generin ocupació per a joves de menys de 25 anys, sense experiència professional i 
que han acabat els seus estudis, o aturats de llarga durada de més de 45 anys que 
troben dificultats per reintegrar-se al mercat laboral. 

 Promoguin l’acció col·lectiva amb perfils professionals diversos que siguin capaços de 
formar un equip interdisciplinari. 

 Tinguin un objectiu social i una visió innovadora que consisteixi en aplicar una 
combinació de solucions tecnològiques i tècniques. 

http://www.innovaciosocialvalles.cat/
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 Promoguin la col·laboració entre centres formatius (sobretot universitats i centres de 
formació professional), les empreses o cooperatives, entitats no lucratives i les 
persones desocupades. 

 Adaptin i apliquin programes o iniciatives que hagin funcionat amb èxit en un altre 
context al territori. 

 Millorin i/o transformin aspectes claus del mercat de treball: intermediació laboral, 
formació treballadors i desocupats, inserció col·lectius vulnerables,... 

 Abordin problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. 
 
 

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS 

 
Els destinataris del concurs poden ser persones físiques o jurídiques, per tant, hi poden 
participar: 
 

 Associacions, fundacions, entitats del tercer sector i altres entitats sense ànim de 
lucre  

 Ciutadans/es: persones emprenedores, desocupades, en transit laboral i/o 
professional... 

 Cooperatives i/o altres tipologies d’empreses. 

 Universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional. 

 Altres anàlogues a les anteriors. 

 
Es podran presentar projectes que tinguin el seu domicili o raó social fora de la comarca del 
Vallès Occidental sempre hi quan demostrin en el formulari de presentació de propostes que 
la seva activitat tindrà un impacte directe a la comarca. 
 
 
3. PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ 

 
3.1. Suport a la presentació de propostes 
 
Durant el període obert de presentació de propostes es donarà suport, informació o 
resoldran dubtes del procés mitjançant el correu electrònic ccvoc.innovacio@ccvoc.cat o 
responent consultes adreçades a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del Consell 
Comarcal al telèfon 93 727 35 34. 

 

3.2. Presentació de propostes 

 
La documentació necessària per a poder participar en el concurs estarà disponible a la 
pàgina web www.innovaciosocialvalles.cat sent la que es detalla a continuació. 
 

 FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES. Recull la informació per a la 
identificació i contacte amb els/les persones promotores així com els elements clau per 
a la valoració per part del jurat segons els criteris establerts en el punt 7 d’aquestes 
mateixes bases. 

 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE de no incórrer en cap causa de prohibició o 

d’incompatibilitat, així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de 

mailto:ccvoc.innovacio@ccvoc.cat
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la seguretat social, en els termes previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
Opcionalment, es podrà adjuntar qualsevol altra informació o documentació gràfica que es 
consideri pertinent. 

 

La presentació de propostes es podrà formalitzar mitjançant correu electrònic o per 
Registre, tal i com es detalla a continuació: 

- Correu electrònic: enviat el formulari de presentació de propostes i la declaració 

responsable signada a l’adreça ccvoc.innovacio@ccvoc.cat. 

- Registre: presentant una instància amb la documentació necessària requerida 
adjunta, al Registre del Consell Comarcal del Vallès Occidental, carretera nacional 
150 KM. 15, 08227 Terrassa, o a la seu electrònica https://www.seu-
e.cat/web/ccvallesoccidental. 

 
En ambdós formats es lliurarà un justificant de recepció de la documentació per part del 
Consell Comarcal.  
 
3.3. Termini de presentació  
 
El termini de presentació de les propostes s’establirà en la convocatòria  específica 
del concurs que es publicarà a la web de la xarxa d’innovació i del mateix Consell Comarcal 
del Vallès Occidental www.ccvoc.cat 
 
 
4. PROCÉS DE VALORACIÓ 
 
4.1. Preselecció de les propostes finalistes 

 
Es farà una preselecció inicial d’un màxim de 10 propostes finalistes segons els criteris 
d’avaluació establerts en el punt set d’aquestes bases. 
 

Aquesta preselecció serà portada a terme per una Comissió Tècnica composada per 
tècnics del Consell Comarcal (dues persones), tècnics d’entitats locals (tres persones) i 
experts en l’àmbit de l’economia social, la innovació social i l’emprenedoria social (una 
persona). 
 
Un cop finalitzat el procediment de preselecció es comunicarà el resultat a la pàgina web de 
la xarxa d’innovació. 
 
En el cas de les propostes seleccionades com a finalistes es procedirà a la notificació 
mitjançant el correu electrònic identificat com a contacte a efectes del concurs. 
 
En el cas de les idees no preseleccionades, si ho requereixen, podran sol·licitar la valoració 
específica del seu projecte en el termini d’una setmana  a partir de la comunicació. 
 

 
4.2. Selecció de les propostes premiades 

 
Per a la selecció de les propostes premiades es constituirà un JURAT específic format per a 
persones externes al procés de preselecció i integrat per diversos professionals vinculats a 
l’economia social, la innovació, l ’ emprenedoria, el treball comunitari, i/o experts tècnics 
vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

mailto:ccvoc.innovacio@ccvoc.cat
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Així doncs, el JURAT, que es designarà per Resolució de Presidència, estarà format per: 
 

 Tres representants dels municipis de la comarca del Vallès Occidental. 

 Un/a representant de l’Àrea de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona. 

 Un/a representant d’una universitat de la comarca del Vallès Occidental. 

 Un/a professional expert/a en projectes d’economia social i solidària. 

 Un/a professional del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Les propostes finalistes seran presentades pels promotors i valorades pel JURAT en el 
marc de la cinquena jornada d’innovació social prevista per al mes de novembre, la data 
concreta de la qual es comunicarà prèviament als participants.  
 

Els continguts mínims que haurà de contenir la presentació, estimada en 5 minuts per 
proposta, seran els següents: 
 

 Descripció de la proposta de valor, de la seva idea, quins problemes soluciona, quina 
necessitat satisfà i quins beneficis aporta. 

 Descripció de les dimensions del problema i oportunitats que aborda la idea en 
competència. 

 Descripció de la segmentació de clients i/o usuaris a qui es dirigeix la seva idea i 
identificar quins són prioritaris. 

 Descripció de quins són els recursos que requereix el projecte per ser executat. 
 

Un cop finalitzades les presentacions, els components del jurat podran procedir a realitzar 
les preguntes que considerin pertinents per a la correcta valoració de les propostes.  
 

A partir de les presentacions i preguntes realitzades el jurat procedirà a deliberar la selecció 
de fins un màxim de 4 propostes premiades.  
 
El jurat disposarà del termini màxim d’un mes a comptar des de la data de la jornada de 
presentació per resoldre i emetre el seu veredicte. 
 
El resultat de la selecció de les propostes premiades es comunicarà mitjançant la pàgina web 
de la xarxa d’innovació. 
 
En el cas de les propostes premiades també es procedirà a la notificació mitjançant el correu 
electrònic facilitat i que haurà de confirmar la seva recepció. 
 

El concurs es podrà declarar desert si, a judici del jurat, no hi ha cap projecte que 
respongui adequadament a les bases que estableix aquesta convocatòria. 

 
En el cas de les propostes finalistes no premiades, si ho requereixen, podran sol·licitar la 
valoració específica del seu projecte en el termini d’una setmana a partir de la comunicació 
del veredicte. 
 
 
5.- PREMI ECONÒMIC PELS PROJECTES PREMIATS 
 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental atorgarà un import total en premis de 10.000,00 
euros, que es repartirà de forma proporcional entre els projectes premiats del concurs. Per 
tant, si finalment hi ha 4 projectes premiats el premi econòmic per a cadascun d’ells serà de 
2.500,00 euros. 
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Aquests imports són bruts, per la qual cosa, s’haurà de deduir el percentatge de retenció 
corresponent segons la normativa aplicable. 
 
El pressupost i l’aplicació pressupostària a la que s’imputen es determinarà en la 
corresponent convocatòria. 
 
L’ajuda econòmica s’atorgarà a la persona física o raó social que consti en el 
formulari de sol·licitud i que ha de ser el mateixa que signa la declaració responsable. 
 
La finalitat d’aquest ajuda econòmica és donar un fort impuls als projectes i poder intensificar 
la seva posta en marxa amb el termini més breu possible.  
 
En cas que, amb posterioritat a l’atorgament de l’ajuda econòmica, el promotors del projecte 
no puguin dur-lo a terme hauran de procedir al seu retorn mitjançant una instància que 
exposi els motius pels quals es produeix aquest fet i la corresponent transferència de la 
quantia atorgada segons indiquin els serveis econòmics del Consell Comarcal. 
 
 
6.-SUPORT I RECURSOS ALS PROJECTES FINALISTES I PREMIATS 
 
I.- Serveis de consultoria: 

 

 Pels projectes premiats 10 hores d’assessorament especialitzat que permetrà el 
contrast amb potencials clients, en l’elaboració del model de negoci i full de ruta del 
projecte. 

 Pels projectes finalistes no premiats 4 hores d’assessorament que permetrà la 
maduració del projecte i del seu model de negoci.  

 
II.- Accés a recursos d’altres administracions locals 
 

 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ofereix als promotors dels projectes finalistes 
la possibilitat de participar en les activitats de formació que es portin a terme des del 
propi Ajuntament, sempre i quan aquestes tinguin caràcter obert i no hi hagi limitació 
de disponibilitat de places. També posa a disposició dels promotors la figura del 
tècnic/a en Economia Social com a mentor i facilitador de gestions i tràmits que hagi 
de dur a terme dins del municipi. 
 

 L’Ajuntament de Sabadell oferirà a quatre dels projectes finalistes la possibilitat 
d’utilitzar de manera gratuïta i per el període d’1 any, (a comptar des de la data d’inici 
de l’allotjament al centre), un espai de coworking ó bé un espai d’incubació. 
Igualment, s’oferirà el servei d’assessorament empresarial. La selecció dels projectes 
es farà segons els següents criteris: 

 
- En primer lloc, els 4 projectes premiats del concurs  
- En segon lloc, es tindran en compte els projectes amb equips formats per 

persones emprenedores de Sabadell. 
- En tercer lloc, es tindrà en compte la puntuació total obtinguda al concurs. 
- En quart lloc, es tindrà en compte la resta de projectes participants 

 

 L’Ajuntament de Terrassa ofereix a les persones promotores dels projectes finalistes 
del seu municipi, la possibilitat d’assignar un servei de tutoria i participar en les 
activitats de formació que es portin a terme des del propi Ajuntament.  
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 El Consell Comarcal cercarà l’accés a serveis i recursos de suport a l’emprenedoria i 
a l’activitat econòmica que tenen disponibles la resta d’administracions locals i 
d’altres agents privats. 

 

III.-Promoció i difusió dels projectes 
 

 Suport de la comunitat de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès en la difusió i 
promoció dels projecte en la fase de llançament, així com la presentació a d’altres 
iniciatives que pugin ser del seu interès (fundacions, empreses, entitats,...), per tal de 
generar possibles formes de cooperació i suport (tècnica, econòmica,...). 

 Participació a la trobada anual d’interemprenedoria configurada per a tots els 
projectes premiats dels diferents premis i concursos impulsats per a les 
administracions locals de la comarca del Vallès Occidental. 

 

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

La valoració de les propostes es portarà a terme de forma quantitativa per cadascun dels 
ítems establerts. Es pot obtenir un màxim de 110 punts pels processos de valoració, 
finalistes i premiats, tal i com es detalla a continuació:  

 
 

Proposta de valor 
(mínim 0 i màxim 30) 

 

La proposta dóna resposta a un repte social clarament 
identificat, amb una proposta de valor que resol la problemàtica 
identificada.  

Creativitat i innovació  
(mínim 0 i màxim 30) 

 

La proposta és disruptiuva i contempla un producte, servei o 
model de negoci nou o suposa la transferència i adaptació de 
pràctiques portades a terme en altres territoris, sectors, tipus 
d’entitat, etc.    

Model de negoci  
(mínim 0 i màxim 20) 

 

La proposta defineix el públic/clients destinataris del producte o 
servei, l’àmbit territorial, les aliances necessàries o existents 
amb d’altres organitzacions, entitats, contempla elements 
diferencials respecte a la competència. 

Equip i/o emprenedor 
(mínim 0 i màxim 10) 

 

Les persones que formen o formaran part del equip tenen i/o les 
competències necessàries per a portar-lo a terme. 

Viabilitat i Escalabilitat  
(mínim 0 i màxim 10) 

 
 

Els recursos físics, humans i financers estan d’acord amb els 
objectius, model de negoci i són suficient per implementar 
adequadament la proposta. 
La proposta, un cop consolidada, té possibilitats d’ampliar-se, 
multiplicar-se o transferir-se. 

Localització proposta 
(5 punts) 

Es valorarà amb 5 punts addicionals les propostes que tinguin 
(o tinguin previst) el seu domicili o raó social en algun municipi 
de la comarca del Vallès Occidental  

Estat de la proposta 
(5 punts) 

Es valorarà amb 5 punts addicionals les propostes que estiguin 
en una fase de ideació i no estiguin constituïdes jurídicament 
com a empresa. 

 
 
8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I RESPONSABILITAT 

 
La responsabilitat d'inscriure, de registrar o de gestionar els drets de propietat intel·lectual o 
industrial de les eventuals obres, programari, dissenys, marques comercials, patents 
d'invenció o de qualsevol tipus que siguin reconegudes per la legislació, recau de manera 
exclusiva en els participants. 
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Els drets sobre el treball realitzat, així com els drets d’autoria, d’explotació i 
comercialització dels productes realitzats en el marc del projecte, seran de titularitat de les 
persones físiques o jurídiques que presentin la proposta.  Això no obstant amb la 
presentació dels projectes s’autoritza al Consell Comarcal a utilitzar les dades, documents i 
arxius per a fer difusió en format paper i/o digital. 
 
De la mateixa manera, els promotors dels projectes s'obliguen a mantenir al Consell 
Comarcal lliure de qualsevol responsabilitat que pugui sorgir derivada de la infracció de drets 
de tercers que tinguin o al·leguin tenir drets de qualsevol naturalesa sobre les idees sotmeses 
en aquest concurs. 
 

Els participants són els únics responsables del material enviat als organitzadors i de 
l'autenticitat de la informació lliurada, i en aquest sentit, alliberen de tota responsabilitat als 
organitzadors ja sigui directa o indirecta, prevista o imprevista, per qualsevol tipus de danys. 
 

En les diferents fases del procés de valoració de les propostes les persones participants 
s’obliguen a garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal (en aplicació de la 
Llei de protecció de dades de caràcter personal i normativa concordant) així com també de 
les idees presentades, més enllà del contingut objecte de presentació pública i valoració 
per part del jurat en la corresponent jornada d’innovació social. 

 

 
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
La participació en el concurs comporta l'acceptació plena d’aquestes bases. 
 

 
 
 
El Vallès Occidental, 31 de maig de 2018. 
 
 
 
El President. 
 
 
 
 
 
Ignasi Giménez Renom. 


